Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: พุธ 11 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11214
Col.Inch: 30.27 Ad Value: 33,297
คอลัมน์: คืนน้ำ คืนชีวิต: เตรียมใจรับศึกน้ำหลาก

รหัสข่าว: C-210811012039(11 ส.ค. 64/03:05)

หน้า: 5(ล่างขวา)
PRValue (x3): 99,891

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พุธ 11 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24611
หน้า: 3(ล่างขวา)
Col.Inch: 112.51 Ad Value: 95,633.50
PRValue (x3): 286,900.50
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชป.พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอิง เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก ช่วย...

รหัสข่าว: C-210811021003(11 ส.ค. 64/04:45)

หน้า: 1/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พุธ 11 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24611
หน้า: 3(ล่างขวา)
Col.Inch: 112.51 Ad Value: 95,633.50
PRValue (x3): 286,900.50
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชป.พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอิง เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก ช่วย...

รหัสข่าว: C-210811021003(11 ส.ค. 64/04:45)

หน้า: 2/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พุธ 11 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24611
หน้า: 3(ล่างขวา)
Col.Inch: 112.51 Ad Value: 95,633.50
PRValue (x3): 286,900.50
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ชป.พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอิง เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก ช่วย...

รหัสข่าว: C-210811021003(11 ส.ค. 64/04:45)

หน้า: 3/3
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รองผูว้ ่าฯ ศรี สะเกษ ขับเคลื8อนแผนบริ หารจัดการนํ@าระดับหมู่บา้ นชุมชนและลุ่ม
นํ@าจังหวัดศรี สะเกษ

วันนี % นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ มอบหมายให้ นายสํารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็ นประธานพิธีเปิ ดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลืKอนแผนบริหารจัดการนํา% ระดับหมู่บ้าน/
ชุ มชนและลุ่มนํ า% จังหวัดศรี สะเกษ (ที มทีK 3) โดยมี นายเทเวศน์ มี ศรี นายอํ าเภอปรางค์ กู่ นายธานนท์ โสภิ ตชา
ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิK ง แวดล้ อมจัง หวั ด ผู้ แ ทน ผอ.โครงการชลประทาน
ศรี สะเกษ ท้ องถิKนอําเภอ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิKน ผอ.กองช่างอบต. เจ้ าหน้ าทีKสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน TambonSmartTeam ตําบล และส่วนทีKเกีKยวข้ องให้ ก าร
ต้ อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ทั %งนี % ในการดําเนินงานได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโควิด -19 โดยเคร่งครัด

-2–

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 11 สิงหาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 24611
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8
Col.Inch: 40.31 Ad Value: 34,263.50
PRValue (x3): 102,790.50
หัวข้อข่าว: ไทยติดโผ7ประเทศเสี่ยงสูงสุดป่วยโควิดเพิ่ม19,843ตาย235

รหัสข่าว: C-210811021000(11 ส.ค. 64/04:25)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1
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ผู้ว่าฯ ศรี สะเกษ ตรวจเยีย4 มการดําเนินงานและให้ กําลังใจผู้ปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลสนามอําเภอห้ วยทับทัน (แห่งที4 2)
วันนี K นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรี สะเกษ
ตรวจติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามอําเภอห้ วยทับทัน แห่งที4 2 (โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้ านหนองสิมใหญ่)
เพื4อรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื Kอ และผู้ที4เดินทางมาจากพื Kนที4เสี4ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หลัง จากนันK ผู้ว่าราชการจัง หวัด ศรี สะเกษ ได้ ต รวจเยี4ย ม ให้ กํา ลัง ใจ และมอบสิ4ง ของใช้ จําเป็ น
เจลแอลกอฮอล์ หน้ ากากอนามัย แก่ เจ้ าหน้ าที4 ตํ ารวจ ฝ่ ายปกครอง แพทย์ พยาบาล บุ คลากรทางการแพทย์
อสม. ชรบ. และอาสาสมัคร ในการปฏิบัติหน้ าที4ประจําโรงพยาบาลสนาม และได้ เข้ ากราบสักการะพระเดช
พระคุณพระราชญาณโสภณ (หลวงปู่ ห้วย เขมจารี) ที4ปรึกษาเจ้ าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
โดยมี ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรี สะเกษ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดศรี สะเกษ ผู้อํานวยการโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ นายอําเภอห้ วยทับทัน จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ4น เลขานุการ
นายกองค์ก ารบริ หารส่วนจัง หวัดศรี สะเกษ กํานัน ผู้ใหญ่บ้ าน และผู้เกี4ย วข้ อง ร่ วมกิจกรรม ณ วัด ประชา
รังสรรค์ และโรงพยาบาลสนาม แห่งที4 2 (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้ านหนองสิมใหญ่) อําเภอห้ วยทับทัน จังหวัดศรี
สะเกษ
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คปภ.อด.และภาคี มอบสิ/ งของสนับสนุนศูนย์โฮมฮักอุดรธานี
คปภ.อุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบสิ9งของเครื9องอุปโภคบริ โภคสนับสนุนศูนย์โฮมฮักอุดรธานี สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมประกันวินาศภัย
จังหวัดอุดรธานี ชมรมตัวแทนประกันชีวิตและที9ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานี บริ จาคสิ9งของเครื9 องอุปโภค
บริโภคสนับสนุนจังหวัดอุดรธานีในการดูแลพี9น้องคนอุดรธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
ที9บ ริ เวณบัน ไดหน้ าอาคาร 1 ศาลากลางจัง หวัด อุด รธานี นายสยาม ศิริ ม งคล ผู้ว่าราชการจัง หวัด
อุดรธานี พร้ อมด้ วย นายนิติพฒ
ั น์ ลีลาเลิศแล้ ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ หัวหน้ า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอุดรธานี ร่วมรับ
มอบสิ9 ง ของเครื9 องอุป โภคบริ โ ภค และสิ9 ง ของเครื9 อ งใช้ ใ นชี วิต ประจํ า อาทิ บะหมี9กึ9 ง สําเร็ จ รู ป เครื9 องดื9ม
เพื9อสุขภาพ นําY ดื9ม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ นําY ยาสระผม กระดาษทิชชู ผ้ า อนามัย จากตัวแทนสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี หรื อ คปภ. ชมรมประกันวินาศ
ภัย จัง หวัดอุดรธานี ชมรมตัวแทนประกันชีวิตและที9ป รึกษาการเงิน จัง หวัด อุด รธานี ที9นํามามอบให้ จังหวัด
อุดรธานีเพื9อนําไปใช้ ดแู ลพี9น้องประชาชนที9กกั ตัวที9สถานที9รฐั จัดให้ กลาง "ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี" ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิ ด 19 "ศูน ย์ โ ฮมฮัก อุด รธานี " หรื อ Local Quarantine ( LQ ) เป็ น ที9 ร ายงานตัว ของพี9 น้ อ ง
ประชาชนชาวจัง หวัด อุด รธานี ที9 เดิ น ทางมาจาก 29 จัง หวัด พื นY ที9 เ สี9 ย ง( 29 จัง หวัด ควบคุม เข้ ม งวด)
ตามประกาศ ศบค และจั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื9 อ ตรวจคั ด กรองและเข้ ารั บ การกัก ตั ว 14 วั น ซึ9 ง ระหว่ า ง
วั น ที9 28 มิ ถุ น า ย น -9 สิ ง ห า ค ม 2564 มี ป ร ะ ช า ช น ม า ร า ย ง า น ตั ว 4,015 ค น ส่ ง ต่ อ อํ า เ ภ อ
ภูมิลําเนา 2,507 คน ส่งต่อต่างจังหวัด 512 คน กักตัวสะสม 996 คน ณ วันที9 9 สิงหาคม มีผ้ ูเข้ ารับการกักตัว
ที9ศนู ย์โฮมฮัก 80 คน
สําหรับ ผู้มีจิต อัน เป็ น กุศ ลที9ป ระสงค์จะบริ จ าคให้ ก ารสนับ สนุน เครื9 องอุป โภค-บริ โ ภค และอุป กรณ์
การแพทย์ แอลกอฮอล์ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที9เพื9อดูแลพี9น้องประชาชน ติดต่อบริจาคได้ ที9สํานักงาน
ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด อุด รธานี ชันY 7 ศาลากลางจัง หวัด อุด รธานี หรื อ ที9 ศูน ย์ โ ฮมฮัก
อุดรธานี หอพักชาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทุกวัน
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ทีมวิเคราะห์ สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนสุ ราษฎร์ ฯ ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ั บใช้ กม. ตรวจจับความเร็วเข้ มงวด
ซํ?าซ้ อนรถพ่วงบรรทุกแร่ ชนตร.ดับ ชงบังคั

กรณีเกิดอุบตั ิเหตุซํ 0าซ้ อนรถจักรยานยนต์ 2 คันเฉี<ยวชนกัน และมีรถพ่วงบรรทุกแร่ 22 ล้ อเสียหลักมาชนซํ 0าบนถนนทางหลวง 4009 (สุ
ราษฎร์ -นาสาร) ใกล้ สามแยกซอยพิเศษ เขตเทศบาล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย 9 คัน
และมีเจ้ าหน้ าที<ตํารวจจราจร สภ.ขุนทะเล เสียชีวิต 1 นาย เมื<อวันที< 26 ม.ค.64
เมื<อวันที< 29 มกราคม มีรายงานว่า เมื<อวันที< 28 ม.ค.64นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มอบหมายสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พร้ อมด้ วย พ.ต.อ.เชาวลิต เลี 0ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ ธานี นายแพทย์สมศักดิ_ นิล
พงศ์ หัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ทีมวิเคราะห์สาเหตุอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และปลัดอําเภอเมือง
สุราษฎร์ ธานี ทีมวิเคราะห์สาเหตุอุบตั ิเหตุทางถนนอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี ลงพืน0 ที<ตรวจสอบพืน0 ที<เกิดเหตุ
ทังนี
0 0 คณะได้ สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุอุบตั ิเหตุและแนวทางแก้ ไขดังนี 0 สาเหตุเบือ0 งต้ นคาดว่า เกิดจากรถบรรทุกพ่วงเสียหลัก ไม่
สามารถควบคุมรถได้ ส่วนแนวทางการแก้ ไขให้ ปรับปรุงทัศนวิสยั โดยการตัดแต่งต้ นไม้ ให้ สามารถมองเห็นในระยะไกล พร้ อมติดตังวั
0 สดุ อุปกรณ์
ความปลอดภัยเพิ<มขึ 0น อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ตีเส้ นเพื<อให้ ผ้ ูใช้ รถ ใช้ ถนน ทราบว่า พืน0 ที<ดงั กล่าวเป็ นพืน0 ที<จํากัดความเร็ว ตาม
ประกาศเจ้ าพนักงานจราจร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นอกจากนี 0 การบังคับใช้ กฎหมาย ตามประกาศเจ้ าพนักงานจราจร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที<กําหนดอัตราความเร็วของรถ ให้ รถบรรทุก/รถ
โดยสารสาธารณะ ใช้ ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั<วโมง และรถนั<งส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์ ใช้ ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั<วโมง
ตังแต่
0 กม.5+900 ถึง กม.10+700 (เชิงทางขึ 0นเขาท่าเพชร- นิคมขุนทะเลซอย 3) ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร มีป้ายบังคับความเร็ว และป้ายเตือน
ตลอด แต่ขาดการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง เห็นควรให้ เจ้ าหน้ าที<ตํารวจบังคับใช้ กฎหมายตรวจจับความเร็วให้ เข้ มงวดโดยบูรณาการ
หน่วยงานที<เกี<ยวข้ องตังด่
0 านบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวด ต่อเนื<อง และให้ จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ<มเติม สําหรับเจ้ าหน้ าที<ทมี ช่วยเหลือ
ในการปฏิบตั ิงาน

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(/)www.siamrath.co.th
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วันนี%ทั'วทุกภาคฝนตกฟ้ าคะนอง กรุงเทพและปริมณฑลจะตกในช่ วงบ่ ายถึงคํ'า

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศประจําวันที8 11 สิงหาคม 2564 ว่ า ลักษณะอากาศทั8วไป พยากรณ์ อากาศ
24 ชั8วโมงข้ างหน้ า พบ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่ าวไทย ประกอบ
กับมีหย่ อมความกดอากาศตํ8าปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่ นนีทP ําให้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ ง
สําหรับคลื,นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื,นสูง 1-2 เมตร บริ เวณที,มีฝนฟ้าคะนองคลื,นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือบริ เวณดังกล่าวเดินเรื อด้ วยความระมัดระวังบริ เวณที,มฝี นฟ้าคะนองไว้ ด้วย
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตังแต่
P เวลา 23:00 วันนี P ถึง 23:00 วันพรุ่งนี P
ภาคเหนือ
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื Pนที, และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลําปาง
และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิตํ,าสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ งู สุด 29-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื Pนที, และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้ อยเอ็ด และยโสธร อุณหภูมิตํ,าสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมสิ งู สุด 30-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคกลาง
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื Pนที, ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ,าสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ งู สุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออก
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื Pนที, และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิตํ,าสุด
25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ งู สุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื,นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริ เวณที,มีฝนฟ้าคะนองคลื,นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั8 งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื Pนที, กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ปั ตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิตํ,าสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ งู สุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื,นสูงประมาณ 1 เมตร บริ เวณที,มีฝนฟ้าคะนองคลื,นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั8 งตะวันตก)
มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 70 ของพื Pนที, กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริ เวณจังหวัดภูเก็ต กระบี, ตรัง และสตูล อุณหภูมิ
ตํ,าสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี
คลื,นสูง 1-2 เมตร บริเวณที,มฝี นฟ้าคะนองคลื,นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื Pนที, ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคํ,า อุณหภูมิตํ,าสุด 27-28
องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ งู สุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ : 10 สิงหาคม 2564 เวลา 22:00 น.

